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 החברה שמאחורי חיסון הקורונה   ?!האם אפשר לסמוך על פייזר
 

 

מיליוני חיסונים כבר הוזמנו מפייזר, חברת התרופות הבינלאומית שתופסת את  

 .  הכותרות כעת

 ?אבל כמה באמת אנחנו יודעים על עברה של החברה שמייצרת את החיסון הזה 
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,  The mirror project, תרופות, ניסויים , Corona, קורונה, RNAmחיסונים, , Pfizer: פייזר, תגיות

,  Big Pharmaבריטניה, קנסות, שוחד, ניגריה, משכך כאבים, רגולטור רפואי, תביעות, ביג פארמה, 

 .  רופאים, הונאה
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 החברה שמאחורי חיסון הקורונה  ?!האם אפשר לסמוך על פייזר

 

 .  מיליוני חיסונים כבר הוזמנו מפייזר, חברת התרופות הבינלאומית שתופסת את הכותרות כעת

 ?באמת אנחנו יודעים על עברה של החברה שמייצרת את החיסון הזהאבל כמה  

 

 . ועל החברה שמאחורי   אספר לכםאבל כן ,  עליו אני לא אדבר  . החיסון יוצא בקרוב

 (. Pfizer) פייזר שנקראת מחברה  Covid mRNA מיליון מנות של חיסון   30ממשלת בריטניה רכשה 

מיליארד מנות בשנה   1.3- מיליון מנות עד סוף השנה ו    100פוטנציאל של עם , בנובמבר  מוכןהחיסון אמור להיות 

  ,לא יהיה חובה   החיסון בהתחלה   .נובמבר  סוף ליישום עד  ומאושר  פייזר אומרת שזה יכול להיות מוכן  חברת  .הבאה

ְכֵנעַׁ ולעודד אנשים   , תיושם שפוט לפי ההזמנות הגדולותנאבל אם  הגבלות על   ו יוטלו  להתחסןתכנית הדרגתית ְלשַׁ

 כנגד הנמנעים.  יחד עם קמפיינים מביישים , אנשים שלא

 . דבוק בעובדות נאז בואו פשוט  ,ת קונספירציה יש שיגידו שזו תיאורי

הרקורד של החברה בתחום  את העבר ו אז זה הגיוני לרצות לברר   ,הממשלה סמכה על פייזר לחסן את העם הבריטי 

 . האנושות במאבק למען הם חייבים להיות אמינים , אחרי הכל  .ִתיָקה א  הבטיחות וה

באמצעות טקטיקות  ו הגדולות בעולם על ידי רכישת מתחרותיה  תרופות החברות מפייזר הפכה את עצמה לאחת 

 . שיווק אגרסיביות

להיכנס    יםיכול  םאבל את   ,ימשך שעות זה אחרת  , שלהם  שחיתויותמתוך גיליון האחוז   20הוא רק  כםל  ספרמה שא

 . לראות את הרשימה המלאה  ניתןנו שבו לאתר של

במסגרת הסדר עם תובעים    , מיליארד דולר 2.3 , הגדול ביותר בהיסטוריה של ארה"בקנס הפלילי את ה ה פייזר קיבל

   ששיתפו איתם פעולה. רופאיםל  תמריצים ושוחדותשלום שיווק שיקרי של תרופות  פדרליים בגין 

על ידי קידום התרופה לשימושים   ( Valdexocib) כאבים בקסטרההה באשמת מיתוג שגוי של משכך תפייזר הוד

 .  על ידי הרגולטורים הרפואיים   ושלא אושר 

  .אנשים   100-שהובילו למקרי מוות של יותר מ   סתומי לב פגומים בסקנדל מכירת ש היו מעורבים הם  90-בשנות ה 

להסדיר את   מיליון דולרים  10.75הסכימה לשלם   יא ה . י הסכנותהרגולטורים לגבאת ה במכוון  תהחברה הטע

 . האישומים של משרד המשפטים

לכך שמטופלים מתו    ההביאשנגד סוכרת ה תרופמיליון דולר על  60עם הסדר של  תביעה ייצוגיתלפייזר הייתה גם 

 התרופה. על ידי   שנגרמה מאי ספיקת כבד

שהעלו את המחיר  אחרי   תמחור לא הוגן  עלבבריטניה  רשויותעל ידי ה  מיליון פאונד 90כמעט  בנקנסו  הם בבריטניה 

מיליון לירות שטרלינג   48תוספת של   ,סים ימשלם המ על חשבון  באלפיים וחצי אחוזים   אפילפסיה נגד  של תרופה

 . שני מיליון בשנה  יהמאשר המחיר האמיתי שה 

היחסים  תרמו לכך גם  ,ענק להפיכתם לחברת תרופות לא היו הגורמים היחידים  ומעילות במכירתמתחרים ניית הק

   .אנשי מקצוע בתחום הרפואה והמיוחדים שלהם עם רופאים  

את   שרשמו   ששילמה לרופאים להסדר טיעון פלילי על תמריצים מיליון דולר   043 לשלםמה  , פייזר הסכי2004בשנת 

 . התרופות לא אושרו לחולים עם מחלות שעבורם שלה (  Gabapentin)תרופת האפילפסיה נוירונטין  

 .הונאת סחטנות בשיווק התרופה הביצע  פייזרחבר מושבעים פדרלי מצא כי  2010בשנת 

ואנשי מקצוע רפואיים    ארבעה וחצי אלף רופאיםל  מיליון דולר 20היא שילמה  ה כי במהלך חצי שנהתר גיליזפי

 החברה. במוצרי  על מנת שיתמכואחרים 

פייזר  דולר שחברת מיליון   45של הסדר  לכי הגיע  הודיע  ניירות הערך והחליפין של ארה"ב המוסד ל  2012 -ב

בארצות   רופאים ואנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות   ושיחד ש  חברות הבת שלהנדרשה לשלם עבור פשעים של 

 שלהם במדינות בעולם. מכירות  את הלהגדיל זרות על מנת  

הם עדיין מנסים  ו, לא תחרותיים אם הם מיליארדים בשנה   שהם עסק והם לא יכולים לעשות  חלק מכם אולי יגידאבל 

 . לעזור לאנושות 

עריכת ניסויים  ב  החברה  על ידי משפחות ניגריות שהאשימו את  בבית משפט פדרלי של ארה"ב  הפייזר נתבע

. הם האשימו את החברה בכך  הסכמת ההורים ללא ילדים  ה ומסוכנת, שנוסתה על החדש  בילדיהם עם אנטיביוטיקה

חוק  את ה הפרהאכן הגיע למסקנה כי פייזר  פאנל מומחים רפואייםסיון אנושיים. י כשפני נילדיהם שהשתמשו ב
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  תביעה בבית המשפטה. בתי משפט ניגרייםב דולר להסדרת התביעות   מיליון 75והחברה הסכימה לשלם   בינלאומיה

 . לא פורסם בסכום ש  ה האמריקני הוסדר

לאיידס במדינות   ובמיוחד תרופות,  מדינות עניות ב שהעלתה מחירי תרופות גדולה על כך ביקורת   פייזר קיבלה 

  50בשווי של מהתרופה שלה  שנתיים אספקה של לתרום  ה פייזר הציעאפריקה. על מנת להשתיק את הביקורת 

הסכם וביטלה את חלוקת התרופה בעלות  מה הפייזר נסוג 2003בשנת   , אךמיליון דולר לממשלת דרום אפריקה 

 נמוכה למדינות עניות. 

 אתכם.   אני לא רוצה לשעמם  , אךהרשימה נמשכת

 ? מכונית ים ממנוקונ  םהיית -  ת ומכונייצרן היה  זה אם  כםאת עצמ ו אבל שאל

כמה  שהורכב תוך משהו ב  היֹוִסיָ אּוְכל כל ה המפתחות לחיסון ראויה לאמון? לסמוך ולתת בידה אתפייזר  האם 

 ? בטיחות ואתיקהשל חוסר   חודשים ועם רקורד כזה

 

 .  אני יודע מה אני חושב

 

 ואתם? 
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